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PARKINGS, een herhaling van onze eis: veilig, voldoende en 
comfortabel! 
 
 
Inleiding 
 
Al twee jaar publiceert BTB-ABVV de resultaten van een uitgebreid bezoek van de parkings langs de 

Belgische snelwegen in een rapport.  

Van zwartboek tot black-box, we moesten telkens deze negatieve termen hanteren omdat de resultaten 

van ons onderzoek schrijnend waren. Onze twee voorgaande zwartboeken plaatsten de problematiek van 

de parkings op de politieke agenda’s van de verschillende beleidsniveaus.  

Sommige beleidsmakers (waaronder Minister Crevits) kondigden maatregelen aan maar wij wilden zien of 

er op het terrein effectief iets veranderd was.  

 

Daarom een nieuw onderzoek naar het comfort, de kwaliteit en kwantiteit van de parkings langs de 

snelwegen. Allen werden ze aan een strenge controle en inspectie onderworpen en waar mogelijk konden 

chauffeurs hun ervaringen en meningen aan ons kwijt.   

BTB-ABVV maakt opnieuw de balans op. Met welke problemen krijgt de beroepschauffeur te maken wat 

het parkeren betreft? Vindt de beroepschauffeur wel parking? En hoe veilig en proper zijn die parkings? De 

gezondheid en de veiligheid van de chauffeur staat hier nog steeds centraal. Beiden hangen voor een zeer 

groot deel samen met de kwaliteit en kwantiteit van de parkings langs de snelwegen. Want hier wordt 

bepaald in welke mate de chauffeur voldoende kan rusten, wat hij kan eten en in hoeverre hij of zij de 

persoonlijke hygiëne kan hebben.  
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Chauffeurs moeten gezien de Europese regelgeving immers om de 4 ½ uur verplicht pauzeren, en in 

principe na 9 uur rijden een dagelijkse rusttijd nemen.  

 

Is het dan te veel gevraagd dat de chauffeur die verplichte rusttijd kan doorbrengen in goeie 

omstandigheden, zeg maar: 

 - op een rustige en veilige parking 

 - waar het nodige comfort is (sanitair, ontspanning, …) 

 - waar men tegen een democratische prijs iets kan drinken en eten 
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Om opnieuw een beeld te krijgen van de situatie hebben we als ABVV - BTB tijdens de periode tussen 

01.07.2009 en 31.08.2009 57 parkings gecontroleerd. Verscheidene parkings werden meermaals 

bezocht waardoor we een telling konden doen van 207 parkings. Deze parkings bevinden zich zowel in 

Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Bovendien werden er 242 enquêteformulieren ingevuld door de 

chauffeurs zelf. 

 

Laat ons eerlijk zijn: onze enquête en de resultaten voldoen niet aan de wetenschappelijke normen. De 

steekproef hing af van de toevallige mogelijkheden die onze inspecteurs hadden (tijd, zin, parcours van de 

dag…); de frequentie ook. Bovendien was er de vakantieperiode, die zorgt voor minder trucks maar meer 

toerismevoertuigen onderweg. 

De resultaten zijn dus zeker niet zomaar te veralgemenen. Waar we wel van overtuigd zijn is dat ze een 

richting aangeven. Tendensen die we kunnen vaststellen… De prijzen in de wegrestaurants zijn wat ze 

zijn, en zelfs als we de problematiek van het tekort aan parkeerplaatsen onderschatten door de 

vakantieperiode, ze blijft reëel. 

Bovendien hebben we momenteel te maken met de gevolgen van de economische crisis in de 

transportsector.  20 tot 30 procent van de vrachtwagens zouden aan de kant staan volgens de 

werkgevers. Dat betekent dat de situatie zoals we ze vandaag vaststelden enkel een onderschatting kan 

zijn.  Zodra de economie weer aantrekt, en het transport volgt, zal het nog erger worden dan vandaag.  

En dat kan tellen! 
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We hopen dan ook dat deze studie opnieuw een signaal is voor de overheden om eindelijk werk te maken 

van betere parkeerfaciliteiten voor onze chauffeurs. En niet enkel de gewesten, of de federale staat is hier 

geïnterpelleerd. Ook Europa dient haar verantwoordelijkheid te nemen, en moet minimumnormen 

opleggen. 

Bovendien zijn onze chauffeurs het beu om beterschap beloofd te krijgen, maar weinig resultaat te zien op 

het terrein.  Na de publicatie van ons 2de zwartboek vorig jaar werd bevoegd Vlaams minister Hilde Crevits 

in het Vlaams parlement geïnterpelleerd over het gebrek aan kwaliteit op de parkings voor de 

beroepschauffeurs en antwoordde toen dat er een proefproject met autonome sanitaire installaties op de 

parking van Peutie zou komen. Bij onze inspectie moesten we helaas vaststellen dat het alweer bij beloftes 

is gebleven want op de parking in Peutie staat nog steeds geen sanitaire installatie. 

 

Bepaalde eenvoudige maatregelen kunnen zonder veel moeite al een deel van de problemen zo oplossen.  

Denken we maar aan het plaatsen en onderhouden van publieke toiletten op de parkings zonder 

tankstation, het instellen of verstrengen van de regionale normen voor het halen van een kwaliteitslabel 

als parking,… 

 

BTB-ABVV vraagt het beleid om over te gaan naar concrete acties ipv het bij woorden en beloftes te 

houden. 

 
 

Frank Moreels 
Federaal Secretaris ABVV – BTB 

10 september 2009 
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Vijf vaststellingen  

Vaststelling 1: het leven is nog steeds duur onderweg. 

De prijzen die een chauffeur betaalt in de Belgische wegrestaurants zijn niet min. De gemiddelde prijs van een dagschotel in het 

wegrestaurant van €14,30 liegt er niet om. De bijhorende cola aan €2,5 ook niet. 

Vaststelling 2: persoonlijke hygiëne is moeilijk. Voor de vrouwelijke chauffeurs is het extra 

moeilijk. 

Op sommige stopplaatsen is er geen douche. Als er dan douches zijn blijft het vaak bij één of uitzonderlijk twee. Vaak zijn die 

douches betalend. Aan de normale spoelbakken is er bijna nooit warm water. Aparte douches voor mannen en vrouwen zijn er 

zelden, voor afgescheiden wascabines hetzelfde verhaal. 

Vaststelling 3: ’s nachts en ’s avonds is er te weinig parkeerplaats. 

Overdag is er voldoende plaats om te parkeren. Vanaf 18 uur verandert dat. ’s Nachts zijn de interessante plaatsen vol, 

overvol, en wordt er vaak “fout” of gevaarlijk geparkeerd. 

Vaststelling 4: comfortabele Parkings zijn meer dan ooit een Europees probleem. 

De overgrote meerderheid van de geparkeerde vrachtwagens langs de autowegen zijn geen Belgen. Positieve maatregelen in 

België komen dus voor het grootste deel ten goede aan buitenlandse chauffeurs. Belgische internationale chauffeurs zijn 

immers voor hun eerste rusttijd in het buitenland. Willen we iets doen voor iedereen, dan moet Europa ook hierin investeren en 

kwaliteitsnormen opleggen.  We kijken uit naar de resultaten van de aangekondigde Europese inspecties op de Parkings wat dat 

betreft. 

Vaststelling 5: veiligheid is – nog steeds  – geen prioriteit 

Als er vandaag al bewaking is, dan is die zeker niet gericht op het welzijn van de chauffeur. Bewaakte parkings zijn er 

momenteel niet. Camerabewaking beveiligt het tankstation, zelden de parking, zeker niet de chauffeur. In België is er 

momenteel, in tegenstelling tot bv. Frankrijk, geen beleid om beschermde en veilige parkings te bouwen.  In België moeten we 

al op privé-initiatief rekenen om enige vooruitgang  te boeken.  
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Vaststelling 1: het leven onderweg is voor de beroepschauffeur veel te duur. 
 
De prijzen die een chauffeur betaalt in de Belgische wegrestaurants en shops zijn niet min. In tegenstelling tot vroeger is het 

aanbod ondertussen ook uitgebreid met meer gezonde producten (slaatjes, smoothie’s, fruit,…) maar ook hier swingen de 

prijzen de pan uit. Een banaan voor €1 (3x de winkelprijs) en een slaatje dat tussen de €4,5 en €8 euro kost, prijzen die een 

chauffeur niet kan en wil betalen! 

De shops. 

 

De shops gelegen langs de “grote, drukke” snelwegen ( E 17, E 40…) zijn vaak 24 u op 24 u geopend. 

De shops langs de minder drukke snelwegen zijn doorgaans open van 05.00 u tot (iets na) middernacht. 

Voor een halve liter cola betaal je meestal € 1,65. 

Voor een halve liter spa betaal je meestal € 1,20. 

De prijs van een broodje martino varieert tussen de € 3,20 en € 3,70. Om snel te vergelijken: in 2007 was dit nog € 3,00, vorig 

jaar € 3,20. In sommige gevallen een stijging van opnieuw € 0,50! 

Een koffie kost gewoonlijk € 1,20 en is in prijs stabiel gebleven.  

De wegrestaurants. 

 

De meeste restaurants zijn open van 06.00 u of 07.00 u ’s morgens tot 21.00 u of 22.00 u. 

Slechts enkele restaurants blijven tot na middernacht open. Veel chauffeurs klagen daar trouwens over. 

In de restaurants ligt de prijs van drankjes hoger dan in de shop. 

Voor een halve liter cola wordt meestal  € 2,50 gerekend, voor een Spa wordt € 2,20 betaald. 

De goedkoopste dagschotels kosten € 9,60, terwijl we voor het gemiddelde rond de € 14,30 zitten, met uitschieters tot bijna 

€20,00 voor een portie mosselen. 

 

Het leven is dus nog steeds duur voor de gemiddelde chauffeur!  Té duur  ! 
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In Groot-Bijgaarden klampt een BTB-
lid ons aan tijdens één van onze 
inspecties op het terrein.  “We moeten 
dringend iets doen aan de netheid van 
de toiletten, of beter gezegd  aan de 
smerigheid ervan.  En aan de prijs:  
0,50 € per keer, dat is er echt te veel 
aan.  Reken om”, zegt onze man ,“ als 
je vijf keer per dag moet, of je wil je 
handen eens wassen tussendoor, dan 
ben je vertrokken voor 2,5 € per dag of 
10 in de week of 40 in de maand.  1.600 
oude Belgische franken om iets te doen 
wat elke andere werkman gratis doet!”  
En gelijk heeft hij.  Terwijl we babbelen 
komt Tom het fototoestel halen …  “om 
die smerig vuile WC’s te fotograferen”. 
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Vaststelling 2: persoonlijke hygiëne is moeilijk. Voor vrouwen is het extra moeilijk. 
 
Sanitair 

Op parkings zonder tankstation is er meestal geen douche.  Diegene met een tankstation hebben er meestal slechts er één of 

twee.  In ongeveer de helft van de gevallen moet er voor het gebruik van de douche worden betaald. Indien dit het geval is, 

dan vraagt men meestal € 2, maar € 2,5 is jammer genoeg geen uitzondering meer. Opnieuw: het leven onderweg is duur.  

Ook hier betaalt de beroepschauffeur voor een faciliteit die elke andere arbeider door zijn werkgever gratis aangeboden krijgt.   

 

Opvallend in vergelijking met de voorgaande jaren, is dat de meeste toiletten niet meer gratis zijn. Voor het gebruik van het 

sanitair dient tussen de € 0,30 en € 0,50 worden betaald. Frappant is dat zelfs wanneer men dient te betalen, de toiletten niet 

onberispelijk schoon zijn, integendeel. (zie vorige blad voor een getuigenis).  

Op bepaalde plaatsen werkt men met een “ristorno systeem”.  Als je in de shop koopt krijg je de bijdrage voor de toiletten 

terug.  De trucker wordt dus verplicht te consumeren! 

Aan de normale spoelbakken is er zo goed als nooit warm water. Aparte douches voor mannen en vrouwen zijn er nauwelijks. 

Afgescheiden washokjes idem.  

 

Aantal bezochte parkings 57 

Parking met douches 39 

Parking zonder douches 18 

Totaal douches 56 

Aantal douches per parking 0,982 

Douches Mannen 42 

Douches Vrouwen 14 

Aantal betalende douches 17 

Gemiddelde prijs per douche €2,00 
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De cijfers spreken voor zich: 

- Er is een tekort aan douches. Op sommige parkeerplaatsen zijn er geen. En waar er zijn is er vaak slechts 1, bij uitzondering 

2. Over de netheid ervan zullen we het dan ook maar best niet hebben. Gelukkig zijn er hier en daar uitzonderingen; op de 

vernieuwde parking Aire De Haute Bois aan het Q8 tankstation in Thieu, in beide richtingen 2 douches voor mannen en 

vrouwen, netjes van elkaar gescheiden en proper onderhouden.  

- Er is een tekort aan gescheiden douchefaciliteiten voor mannen en vrouwen. 

- Er is een tekort aan warm stromend water. 

 

Globaal genomen viel de toestand van deze parkings qua hygiëne van het sanitair mee. In enkele gevallen was er geurhinder 

en waren er plassen op de grond. Uitzonderlijk wordt er melding gemaakt van verstopte toiletten of lavabo’s of WC’s zonder 

WC-papier. Opvallend is dat zelfs pas in gebruik genomen sanitaire installaties er al snel niet echt meer proper en hygiënisch 

uitzien en ruiken. De pas vernieuwde douche van het tankstation in Kruibeke zag er uit alsof ze al jaren in gebruik is terwijl ze 

op dat moment nog maar een goede 3 maanden opnieuw open was. Volgens ons komt dit vooral door de intensiteit van gebruik 

aangezien er systematisch te weinig douches zijn onderweg worden de douches die er dan wel zijn overmatig gebruikt zodat er 

nauwelijks tijd en ruimte is om ze degelijk te verluchten en te onderhouden. Slachtoffer van het eigen succes wordt dit ook wel 

eens genoemd!  

Enkele negatieve uitschieters waren de parking van de Total op de E19 richting Nederland en de Texaco op E34  in beide 

richtingen, met vuil sanitair, ondergelopen wc’s, etc… De parking op diezelfde E34 in Lille waar totaal geen sanitair, noch shop, 

noch restaurant aanwezig zijn, wordt gemeden door de chauffeurs. Een constante die terugkeert bij andere “primitieve” 

parkings. Maar soms breekt nood wet.   

De parkings die geen voorzieningen hebben (shop of tankstation) worden uiteraard gemeden door de truckers.  Vooral het 

ontbreken van sanitaire voorzieningen op deze plaatsen  zijn een doorslaggevend argument.   

 

De overheid kan en moet hier tussenkomen door het plaatsen en onderhouden (via tewerkstellingsprojecten?) van publieke 

toiletten.  Dit kan zonder veel administratieve rompslomp en vrij snel uitgevoerd worden.  Het zou een aantal minder 

aantrekkelijke parkings in elk geval opwaarderen, waardoor ze beter benut kunnen worden. 
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Verlichting 

Waar verlichting aanwezig is, werkt deze op de meeste plaatsen ook. 

 

Zwerfvuil 

Niettegenstaande er op veel parkings voldoende vuilnisbakken aanwezig zijn, zijn deze dikwijls overvol en ligt er toch zwerfvuil 

op de parkings. De vuilbakken worden dus onvoldoende gelicht. Een achteruitgang ten opzichte van vorig jaar en terug naar de 

situatie van 2007. 

 

Op bepaalde parkings gaf dit aanleiding tot stapels vuil in, op, rond, en naast de vuilnisbakken.  In sommige omstandigheden 

gaf dit zelfs situaties die broeihaarden van ziektes zijn, en die een prachtige aantrekkingspool vormen voor ratten, muizen, en 

ander ongedierte. 

Er stelt zich duidelijk een probleem van het veel te laat en te weinig leegmaken van de vuilcontainers.   

 

Geluidshinder 

Voornamelijk op de parkings E19 richting Antwerpen–Breda is er geluiddempende groenvoorziening.  Op de andere parkings is 

er weinig of geen groenvoorziening.  In tegendeel, op veel parkings wordt het aanwezige groen uit veiligheidsoverwegingen 

sterk uitgedund of zelfs volledig weggenomen.  Dit om het risico op ladingdiefstallen te verminderen. 

 

Een tweede geluidsprobleem op parkings wordt veroorzaakt door de koelwagens die uiteraard hun koelmodules moeten laten 

draaien tijdens de stops, of rusttijden.  Aparte zones om die op te vangen, en eventueel speciale elektrische aansluitingen die 

toelaten de koelapparaten extern te voeden i.p.v. via de generatoren zouden hier een oplossing bieden.  Dit soort voorzieningen 

hebben wij op de bezochte parkings niet aangetroffen.  Het probleem is niet nieuw, en we vragen sinds 2 jaar al  om “speciale” 

aansluitingen.   Nochtans kan deze service vrij makkelijk, zonder grote bouwwerken, en administratieve procedures, 

aangeboden worden …   
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Vaststelling 3: ’s nachts en ’s avonds is er te weinig parkeerplaats. 
 
Overdag is er meestal voldoende plaats om te parkeren, hoewel sommige parkings ook dan vol staan. Vanaf 18 uur verandert 

de situatie drastisch. ’s Nachts zijn de interessante plaatsen vol, overvol, en wordt er vaak “fout” of gevaarlijk geparkeerd tot 

zelfs op de pechstrook. 

Tijdens ons bezoek hebben wij 207 parkings bezocht waar er theoretisch 5.693 vrachtwagens en bussen kunnen parkeren. 

Bij onze dagcontrole hebben wij 74 parkings gecontroleerd. Bij onze nachtcontrole controleerden wij 133 parkings. 

 

 

2009 Dag 
Dag 

weekend Nacht 
Nacht 

weekend Totaal   2009 
Parkings 
bezocht 56 18 112 21 207 Parkings bezocht 

               

 

Aantal  
parkeer     
plaatsen 

lege plaats
wild gepar   

keerd 
Tot  eff 

geparkeerd
bezetting   

graad 
   

 Aantal Aantal Aantal        
dag 1.462 518 211 1.155 79,00% dag   

dag weekend 529 158 132 503 95,09% dag weekend 
         

nacht 3.100 524 1.455 4.031 130,03% nacht   
nacht weekend 602 243 130 489 81,23% nacht weekend 

         
Totaal 5.693 1.443 1.928 6.178 108,52% Totaal   

         
Tot. 

Vlaanderen 4.475 1.048 1.655 5.150 115,08% 157 Tot. Vlaanderen 
Tot. Wallonie 1.218 352 183 1.028 84,40% 50 Tot. Wallonie 

         
Tankstations 4.244 815 1.613 5.090 119,93% 126 Tankstations 

Alleen parking 1.789 743 328 1.395 77,98% 95 Alleen parking 
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Overdag. 

 

Alhoewel er op het ogenblik van de vaststellingen overdag op bijna alle parkings genoeg plaats was om vrachtwagens en/of 

bussen te parkeren, staan er toch in veel gevallen vrachtwagens of bussen wild of op de pechstrook geparkeerd. Dit stellen we 

vooral ’s morgens vast. Misschien was er op het moment dat de chauffeurs aan hun rust begonnen (de avond voordien) 

inderdaad geen plaats meer vrij. 

 

Overdag kwamen we op een bezettingsgraad van 83,27%. Er is dus meestal voldoende parkeerplaats. Hoewel er ook 

uitzonderingen zijn. 

 

Overzicht van de dagcontrole 

Deze gebeurde op 74 parkings tussen 06:00 uur en 22:00 uur. 

Voorziene parkingplaatsen: 1.991 stuks. 

De bezette plaatsen: 1.315 stuks.  

Wild geparkeerd: 343 stuks. 

Effectief geparkeerd: 1.658 stuks.  

 

Bezettingsgraad= 83,27% 

 

Laten we in de cijfergegevens de controle tijdens de week er tussen uit dan krijgen we een ander beeld: 

Voorziene parkingplaatsen: 529 stuks. 

Bezette plaatsen: 371 stuks. 

Wild geparkeerd: 132 stuks. 

Effectief geparkeerd: 503 stuks. 

 

Bezettingsgraad= 95,09% 
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‘S Nachts. 

 

’s Nachts wordt de situatie precair. Veel vrachtwagens staan geparkeerd op plaatsen waar dit niet voorzien is en waarbij de 

situatie ronduit gevaarlijk en illegaal is. De op-en aanrijstroken van de parkings en zelfs de pechstrook worden gebruikt als 

rustplaats, maar ook wild parkeren op de parking zelf zijn de “alternatieven” die de chauffeurs hebben. Cijfers hieronder 

spreken voor zich want op geen enkel moment ’s nachts is er voldoende plaats want de bezettingsgraad komt uit boven de 

100%. Door de week gaan we zelfs naar 123%, een chronisch tekort van bijna 25%!  

 

Overzicht van de nachtcontrole 

Dit gebeurde op 133 parkings tussen 22:01 uur en 05:59 uur. 

Voorziene parkingplaatsen: 3.702 stuks. 

Bezette plaatsen: 2.935 stuks. 

Wild geparkeerd: 1.585 stuks. 

Effectief geparkeerd: 4. 520 stuks. 

 

Bezettingsgraad= 122,09% 

 

Laten we in de cijfergegevens de controle tijdens de weekends er tussen uit dan krijgen we een ander beeld: 

Voorziene parkingplaatsen: 3.100 stuks.  

Bezette plaatsen: 2.576 stuks. 

Wild geparkeerd: 1.455 stuks. 

Effectief geparkeerd: 4.031 stuks. 

 

Bezettingsgraad= 130,03% 
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 6178 100,00% 

B 749 12,13% 
NL 821 13,29% 

LUX 79 1,28% 
D 937 15,17% 
F 228 3,69% 

 GB 80 1,30% 
IRL 47 0,76% 
DK 39 0,63% 
N 2 0,03% 
S 32 0,52% 

FIN 17 0,28% 
E 176 2,85% 
P 145 2,35% 
I 77 1,25% 

GR 7 0,11% 
A 36 0,58% 
PL 1398 22,63% 
CZ 288 4,66% 
 SK 143 2,32% 
SLO 63 1,02% 
EST 46 0,74% 
LV 81 1,31% 
LT 240 3,89% 
H 170 2,75% 
M 7 0,11% 
CY 6 0,10% 
RO 82 1,33% 

MDK 1 0,02% 
RUS 27 0,44% 
TR 31 0,50% 
BIH 0 0,00% 
BG 84 1,36% 
BT 8 0,13% 

Andere 30 0,49% 
 



 25

Vaststelling 4: dit probleem is hoofdzakelijk een Europees probleem. 
 

Totaal aantal vrachtwagens 6.178 100,00 % 

Belgische nationaliteit    749 12,13 % 

Vreemde nationaliteit 5.429 87,87 % 

 

Opvallend is de toename van Oost-Europese chauffeurs op de parkings, vooral tijdens de weekends, waarbij de Polen het 

sterkst vertegenwoordigd zijn.  

 

De overgrote meerderheid van de geparkeerde vrachtwagens langs de autowegen zijn geen Belgen.  

Van de getelde vrachtwagens zijn er 5.429 van buitenlandse nationaliteit. Positieve maatregelen in België komen dus voor 

87,88 % ten goede aan buitenlandse chauffeurs. Willen we iets doen voor iedereen, dan moet Europa ook hierin normeren. 

 

De Europese Unie onderkent de problematiek van de parkings, en de gebreken die we als BTB – ABVV samen met onze 

Europese koepel naar voor schuiven.  Met name de vorige commissaris verantwoordelijk voor transport, Dhr. Barrot was er mee 

van overtuigd dat er iets moest gebeuren op het terrein van de veiligheid van de parkings. 

 

Samen met de sociale partners werden een aantal projecten opgezet, en met name: 

- SETPOS met als doelstellingen het ondersteunen van initiatieven om Parkings veiliger en meer comfortabel te maken.  

Jammer genoeg heeft dit in België nog niet geleid tot concrete resultaten, daar waar bv; in Frankrijk er reeds projecten 

gerealiseerd zijn, en functioneren (bv. in Valenciennes) Afgelopen voorjaar bereikte ons het bericht dat de beveiligde 

parking nabij Luik die voorzien was om aangelegd worden in het kader van dit SETPOS-project er helemaal niet zal komen 

en dat de reeds ontvangen subsidies aan Europa dienen terug betaald worden. 
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- Een Europees systeem van inventarisering en labeling van Parkings.  Tot nu toe bleef het echter bij inventarisering.  Als 

trucker kan je dus makkelijk een adressenlijst van parkings met de aangeboden faciliteiten vinden (zowel op het internet als 

in brochures),  maar controle op de kwaliteit ontbreekt.  Wat heb je bij manier van spreken aan 4 douches als er 2 stuk zijn, 

de andere 2 vuil,  en als je er bovendien te veel voor moet betalen? 

 

Er is dus nog een lange weg af te leggen voor Europa. 

 
Vaststelling 5: veiligheid - vooral dan van de chauffeur – is nog steeds  geen prioriteit. 
 

Als er al bewaking is, dan is die zeker niet gericht op het welzijn van de chauffeur. De meeste camera’s dienen duidelijk alleen 

om het tankstation (en eventueel de shop) te surveilleren. 

Bewaakte parkings langs de autowegen bestaan er momenteel niet. Als er al camerabewaking is, dan beveiligt die het 

tankstation. 2 uitzonderingen: de parking van het Esso station in Aarschot op de E314 in beide richtingen. Daar is er wel 

camerabewaking voor de truckplaatsen. Doch 1 kleine nuance, er zijn slechts 7 plaatsen voor vrachtwagens. De andere witte 

raaf is de parking van het Q8-station in Thieu waar er camera’s de parking voor trucks bewaken. Deze parking is bovendien één 

van de weinige waar er gescheiden douches voor mannen en vrouwen te vinden zijn. Chapeau! 

 
Onveiligheidsgevoel. 

 

Bij de door ons gecontroleerde parkings, riepen vooral deze zonder shop of tankstation een erg onveilig gevoel op.  Onnodig te 

zeggen dat er zeker op deze parkings geen videobewaking is.  En ook hier kan de overheid zelf initiatief nemen. 

Een patrouille van de federale politie op een parking kwamen we tijdens onze inspectiebezoeken niet tegen. 

Het ontbreken van voorzieningen, sociale controle, en politiecontrole, … geeft hier duidelijk een onveiligheidgevoel bij de 

chauffeur die deze parkings mijdt indien enigszins mogelijk. 
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“Vroeger mochten we blijven overnachten op de bedrijfsparking waar we pas geladen of gelost hadden.  Vandaag mag dat niet 

meer en krijgen we boetes als we blijven staan.  Dus moeten we uitwijken naar de parkings langs de autoweg. Vandaag gaat 

het nog, wegens de vakantie periode, maar tijdens het jaar staan er hier meer camions geparkeerd dan er haren op een hond 

staan…  Met alle gevolgen van dien”.  Zo horen we het eens van een rechtstreeks betrokkene. 
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In ons vorig zwartboek spraken we over een veelbelovend project dat in de steigers stond:  

  

“Afrit 23 bis” op de E 313 : veelbelovend … 

 

Als alles verloopt zoals gepland, opent er eind 2008 een bewaakte parking op enkele kilometers rijden van afrit 23bis op de E 

313.  BTB kreeg een voorstelling van het project en had de gelegenheid om advies te geven.  Samengevat kunnen we stellen 

dat het project méér dan veelbelovend is.  De initiatiefnemers gaan uit van een totaalbenadering van het truckgebeuren en 

stellen niet enkel een veilige en bewaakte parking ter beschikking, maar leveren ook diensten aan de gebruikers : 

ontspanningsruimte, gezonde voeding in het restaurant, netaansluiting voor koelwagens (geluid !), bar, shop, kleine 

herstellingen via leveranciers in de nabije omgeving, … . 

 

Anno september 2009 is het project bijna klaar. De initiatiefnemers hopen om hun beveiligde parking met faciliteiten officieel te 

openen op het einde van deze maand doch voorlopig zonder netaansluiting voor koelwagens wegens te duur. Als het inderdaad 

klaar geraakt tegen die tijd zal het op iets meer dan een jaar na de aflevering van de vergunningen zijn gerealiseerd en 

bovendien gefinancierd met eigen middelen. Het is frappant dat de privé-sector initiatieven durft nemen terwijl de bevoegde 

overheden al jaren de kop in het zand steken en de hete aardappel inzake meer, betere en veiligere parkings zonder schaamte 

doorschuiven.  

Wanneer is er eindelijk beterschap in het vooruitzicht? 

Het probleem in Vlaanderen is dat de concessies aan de privé-uitbaters van de parkings voor 30 jaar vergund zijn.  Pas als een 

vergunning vervalt kan de overheid bijsturen.  Bijkomend probleem is dat er slechts enkele ‘groepen’ actief zijn op dit terrein 

(Carrestel, Van Der Valkt, …), wat de echte “vrije” concurrentie niet bevordert en die bovendien geen prioriteit geven aan het 

comfort van de gebruikers van de parking. Voor hen telt wat de gebruiker consumeert! 

 

Ook via het kwaliteitslabel dat in Vlaanderen toegekend wordt probeert men de concessiehouders die actief zijn op de parkings 

bij te sturen.  Vorig jaar verloren enkele uitbaters een “ster”, en blijkbaar werkt dat wel… 

Meer info over dit kwaliteitslabel op : http://www.wegen.vlaanderen.be/wegen/parkings  
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Federaal Secretaris Frank Moreels en Europees Parlementslid Saïd El  Khadraoui op werkbezoek in Valenciennes, een Europees pilootproject voor beveiligde 

truckparkings in het kader van SETPOS.  
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Tips voor de overheid… 

 

Diverse regeringen kondigen steeds maar maatregelen en initiatieven aan maar op het terrein merken we nauwelijks 

verandering. Nochtans kunnen enkele simpele maatregelen al enig soelaas brengen:  

 

Geef op de parkingplaatsen prioriteit aan de vrachtwagens, verminder drastisch het aantal plaatsen voor auto’s (uit onze telling 

blijkt dat daar een echt overaanbod is!) en zo creëer je zonder veel moeite al direct wat extra plaatsen. Blokkeer niet langer 

doorgangen voor vrachtwagens maar zorg dat ze welkom zijn. 

 

Baken een bepaalde zone af waar de vrachtwagens kunnen/moeten parkeren, plaats omheining en camera’s. Plaats bij de 

in/uitgang een slagboom die de chauffeur met een druk op de knop vanuit zijn cabine opent.  

 

Maak de toekenningvoorwaarden voor de uitbaters van de stations en de shop zwaarder (Dat kan perfect in de lastenboeken 

ingeschreven worden bij nieuwe concessies.  Op die manier blijft de concurrentie eerlijk). x-aantal douches en toiletten per x-

aantal plaatsen, subsidieer (via de bestaande tewerkstellingsprojecten) werkkrachten om deze permanent te onderhouden.  

 

Maak de voorwaarden aanpasbaar aan de veranderde omstandigheden binnen de concessietijd (die nu vaak 30 jaar is). Nu 

liggen de voorwaarden voor 30 jaar onherroepelijk vast. Creëer een boete/beloningssysteem voor de uitbaters d.m.v. een 

jaarlijks evaluatiesysteem. 

 

Betrek de verzekeringssector in het beveiligen van de parkings waarbij bedrijven die gebruik maken van een beveiligde doch 

betalende parking een vermindering van hun verzekeringsbijdrage kunnen verkrijgen. 
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Een duidelijk voorbeeld van hoe vrachtwagens de toegang geweigerd wordt op de Parking in drongen d.m.v. 2 strategisch geplaatste betonblokken… 
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De trucker spreekt… 

 
De trucker spreekt… 

 
Tijdens onze inspecties hebben we getracht om zoveel mogelijk chauffeurs een korte vragenlijst te laten invullen om hun 

mening inzake de parkings te kennen en om te zien in hoeverre onze bevindingen gelijk lopen of verschillen van de chauffeurs 

die dagelijks geconfronteerd worden met de problematiek van de snelwegparkings. Uiteindelijk waren er bijna 250 chauffeurs 

bereid om even wat tijd vrij te maken om op onze vragen te antwoorden. De resultaten kan je hiernaast terug vinden. 

 

De resultaten van deze vragenlijst bevestigden nogmaals onze vaststellingen: 

65% van de ondervraagde chauffeurs vindt het leven onderweg te duur. Bijna 80% vindt bovendien dat er te weinig 

sanitaire voorzieningen zijn. Diegene die er zijn worden niet goed onderhouden en zijn vuil, meer dan 65% van de 

ondervraagde truckers beaamt dit. 

Bijna 81% vindt ook dat er  te weinig parkeerplaatsen zijn, 88% is al geconfronteerd geweest met een volle parking. Tot 

slot voelt bijna 70% van de chauffeurs zich niet veilig op de parkings als ze er de nacht moeten doorbrengen. 

Vraag JA NEE SOMS Te duur Betaalbaar Goedkoop 

Zijn er voldoende rustplaatsen? 44 196 2       

Al geconfronteerd met volle parking? 214 28         

Parkings voldoende veilig? 59 166 17       

Parkings voldoende proper? 61 158 23       

Parkings voldoende verlicht? 120 112 10       

Voldoende sanitaire voorzieningen? 41 192 9       

Zijn deze netjes onderhouden? 57 159 26       

Zijn deze voldoende toegankelijk? 150 83 9       

Verkopen shops de nodige producten? 203 35 4       

Serveren restaurants de gewenste maaltijden? 163 70 9       

De shops en restaurants zijn:       156 83 3

Zijn de shops voldoende toegankelijk? 219 22 1       

Zijn de restaurants voldoende toegankelijk? 165 75 2       
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TIPS VAN DE FEDERALE POLITIE VOOR TRUCKERS TEGEN MOGELIJKE AGRESSIE OP PARKINGS 

 

TIPS VOOR VRACHTWAGENCHAFFEURS 

• Parkeer nooit op een verlaten parking. Probeer steeds in groep te parkeren. Sociale controle is erg belangrijk. Dit 

betekent niet dat u uw collega's bespiedt, maar wel dat u oog hebt voor elke verdachte handeling in uw omgeving en 

dit onmiddellijk meldt aan de politiediensten. Laat uw vrachtwagen nooit onbewaakt achter. Werk desnoods met een 

beurtrol. 

• Parkeer gesloten voertuigen steeds "rug aan rug". 

• Vermijd donkere plaatsen op de parkings. 

• Maak indien mogelijk gebruik van bewaakte parkings. 

• Als u iets verdacht hoort of ziet, neem dan zo snel mogelijk contact op met de politiediensten via het GSM-noodnummer 

112. Blijf op afstand en breng uzelf niet onnodig in gevaar. 

• Als u toch oog in oog staat met verdachten, probeer ze niet tegen te houden maar trek de aandacht van uw omgeving 

door lawaai te maken.  

• Als u uw geladen oplegger moet achterlaten, probeer de achterkant dan steeds tegen een hindernis te plaatsen. Zo 

belet u dat de dieven via de achterzijde inbreken. 

• Controleer uw vrachtwagen na elke tussenstop. Verifieer of de kabels en sluitingen nog intact zijn en laat ze indien 

nodig herstellen. Ga na of de zegels en andere bevestigde sloten niet verplaatst of beschadigd zijn en vervang ze indien 

nodig. Vergelijk de nummers van de zegels met de nummers in uw boorddocumenten. 
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• Ga na of het dekzeil van uw oplegger niet beschadigd is. Controleer het dak, de laadbak, de gereedschapsbak en alle 

andere opbergvakken aan uw vrachtwagen. Vergeet ook niet de onderkant van uw vrachtwagen na te kijken. 

• Stap nooit in wanneer u denkt iets verdacht op te merken. 

• Sluit geen deuren van vaste opleggers die niet geladen zijn. 

• Volg steeds de door uw werkgever opgelegde route. Zo kan u steeds gelokaliseerd worden. 

• Doe steeds aangifte van incidenten. Alle mogelijke informatie kan de politiediensten helpen om de daders op te sporen. 

• Praat niet te veel met collega's over uw lading. Er kan steeds iemand mee luisteren. 

• Plaats indien mogelijk een bijkomende veiligheid op de deuren van uw cabine als u slaapt. Dieven schrikken er immers 

niet voor terug om de deursloten open te boren en uw persoonlijke bezittingen uit uw cabine te stelen.  

TIPS VOOR WERKGEVERS  

• Geef uw chauffeurs een veilige reisroute op. 

• Laat de geladen oplegger of vrachtwagen indien mogelijk overnachten bij de klant.  

• Probeer te vermijden dat uw voertuigen met een lading 's nachts op de openbare weg moeten blijven staan. Vermijd 

bijvoorbeeld dat de chauffeur zijn lading de avond voor het eigenlijke vertrek al komt ophalen. 

• Laat de voertuigen overnachten op bewaakte parkings. Regel desnoods iets met collega's die ook een bewaakte parking 

hebben. 

• Laat "risicovrachten" indien mogelijk in groep rijden. 
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• Druk uw bestuurders op het hart geen risico's te nemen. 

• Vermijd al te opzichtige reclame op uw voertuigen. Reclame van een bekend merk trekt de dieven aan. 

• Wees discreet over uw klanten en hun vrachten. Zo vermijdt u dat derden deze informatie misbruiken. 

• Breng de politie zo snel mogelijk op de hoogte van een diefstal. Sommige ladingen worden binnen enkele uren of dagen 

al doorverkocht. 

• Voorzie uw voertuigen van alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen:  

o Plaats een multilock op de versnellingshendels van uw trekkers of vrachtwagens;  

o Gebruik een speciaal containerslot voor uw containers;  

o Plaats een speciaal slot op uw afgehaakte opleggers;  

o Plaats een bijkomend slot in de cabines van uw voertuigen.  


